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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1  
 

Днес 5 ноември 2019 г. от 14.15 часа в Пленарната зала № 101 на община Елена 

се проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на новоизбрания ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА. 

На заседанието присъстваха областния управител проф. д-р Любомира Попова, 

новоизбраният кмет на община Елена инж. Дилян Млъзев, новоизбраните кметове на 

кметства: кмет на кметство с. Беброво инж. Николай Колев, кмет на кметство                 

с. Константин г-н Стоян Комитов, кмет на кметство с. Майско г-жа Зоя Ангелова, 

кметски наместници, представители на общинската администрация, гости и граждани. 

В работата на заседанието участие взеха всички новоизбрани 13 общински 

съветника. 

Звучи Химна на Република България. 

Заседанието бе открито от областният управител на област Велико Търново 

проф. д-р Любомира Попова съгласно чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация.  

При откриването на заседанието в залата присъстват 13 общински съветника. 

проф. д-р Любомира Попова- областен управител на област Велико Търново: Уважаеми 

общински съветници, дами и господа, поздравявам Ви с успехите, които постигнахте на 

отминалите избори. За мен е чест, че днес в мое присъствие ще положите своята клетва 

и съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация ще поемете 

управлението на община Елена. Давам думата на г-жа Румяна Антонова – председател 

на Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверенията на избраните 

общински съветници. 

г-жа Румяна Антонова – председател на Общинската избирателна комисия: Честита 

изборна победа. Благодаря на всички за коректната и толерантна кампания, която 

водихте. Бъдете живи и здрави. Честито! 

По номера на решенията от Общинската избирателна комисия г-жа Румяна 

Антонова връчи удостоверенията на новоизбраните общински съветници. 

На основание чл. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация проф. д-р Любомира Попова прикани всички новоизбрани общински 

съветници да произнесат тържествената клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 

законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите от Еленска община и да работя за тяхното благоденствие.” Заклех се. 

След произнасяне на клетвените слова, присъстващите 13 общински съветници 

подписаха клетвени листи, с което встъпиха в своите законови правомощия. 

Проф. д-р Любомира Попова даде думата на г-жа Румяна Антонова – 

председател на Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверенията 

за избор на кмет на кметство с. Беброво, кмет на кметство с Майско, кмет на кметство 

с. Константин.  
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Г-жа Румяна Антонова - председател на Общинската избирателна комисия връчи 

удостоверенията на новоизбраните кметове на кметства по следния ред: избраните на 

първи тур, след тях избраните на втори тур. 

Новоизбраните кметове на кметство с. Беброво инж.Николай Колев, кмет на 

кметство с. Майско г-жа Зоя Ангелова, кмет на кметство с. Константин г-н Стоян 

Комитов, положиха клетва и подписаха клетвени листи. 

Проф. д-р Любомира Попова даде думата на г-жа Румяна Антонова – 

председател на Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверението 

за избор на кмет на община Елена на инж. Дилян Млъзев. 

Г-жа Румяна Антонова - председател на Общинската избирателна комисия, 

връчи удостоверението за избор на кмет на община Елена на инж. Дилян Млъзев. 

Проф. д-р Любомира Попова прикани новоизбраният кмет на община Елена             

инж. Дилян Млъзев да произнесе тържествена клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация: 

инж. Дилян Млъзев – Кмет на общината: „Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 

ръководя от интересите на гражданите от Еленска община и да работя за тяхното 

благоденствие.” Заклех се. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев удостовери полагането на клетвата си с 

подписването на клетвен лист. 

Проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико Търново 

Поздрави новоизбраният кмет на Община Елена инж. Дилян Млъзев, като му пожела 

успешен мандат. 

г-н Йордан Димитров - ВрИД кмет на община Елена: Ще се възползвам от дадените ми 

правомощия да поздравя новите общински съветници, с встъпването им в длъжност. 

Бъдете здрави, за да работите за просперитета на еленчани. Г-н Млъзев в годините Вие 

се доказахте като успешен кмет. Бъдете здрав, попътен вятър и нека господ бъде с Вас.  

 В качеството си на Временно изпълняващ длъжността Кмет на община              

г-н Йордан Димитров предаде на новия кмет на община Елена инж. Дилян Млъзев 

почетния знак, символ на местното самоуправление Огърлицата на кмета на община 

Елена.  

проф. д-р Любомира Попова- областен управител на област Велико Търново: Уважаеми 

г-н кмете, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми кметове на 

кметства, запазете доверието и уважението, което Ви е гласувано и оправдайте 

положената клетва. Приоритет във Вашата работа ще бъдат колегиалността и 

толерантното поведение. Работете екипно! Бъдете на нивото на вашата отговорност! 

Помогнете на институциите да бъдат уважавани! Бъдете в диалог с гражданите и 

докажете, че във ваше лице са направили правилния избор! Успешна работа. 

Проф. д-р Любомира Попова покани отец Милен за произнасяне на молитва. 

Хората спечелили доверието на избирателите от община Елена, които през 

следващите четири години ще работят за нейния просперитет, както и всички 

присъстващи в залата бяха благословени от отец Милен. 

Проф. д-р Любомира Попова даде думата на инж. Дилян Млъзев кмет на 

общината: 

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаема г-жо областен управител, уважаеми   

кметове на кметства, уважаеми общински съветници, уважаеми членове на Общинска 

избирателна комисия, уважаеми кметски наместници, уважаеми служители на 

общинска администрация. Изборите приключиха. Започва нов мандат. Гражданите на 

община Елена показаха със своя глас, че пътят по който до сега вървим за успешно 

развитие на Еленска община е правилен и посоката е вярна. На бъдещия Общински 

съвет предстои да взема много решения. Уверен съм гледайки хората стоящи тук на 
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първия ред, че са отговорни, искрено и от сърце са положили клетва, че ще работят за 

благоденствието на гражданите на Еленска община. Искам да благодаря на членовете 

на Общинската избирателна комисия за професионално свършената работа, в следствие 

на която изборите протекоха при нормална и спокойна среда. Благодаря на заместник-

кмета, на всички служители от общинска администрация, които отговорно си вършеха 

задълженията и в мое отсъствие. Ще продължим работата в движение. Благодаря на 

всички които изразиха волята си на глас и избраха този Общински съвет и мен като 

кмет на община Елена. Съвместно ще оправдаем доверието и очакванията на хората в 

името на град Елена. На добър час! 

проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико Търново: На 

основание чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация давам думата на доайена на настоящия Общински съвет г-н Йордан 

Йорданов да открие и ръководи първото заседание на новоизбрания Общински съвет.  

г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Уважаема г-жо областен управител, 

уважаеми г-н кмете, уважаеми кметове на кметства, уважаеми общински съветници, 

уважаеми съграждани. Изключително ми е приятно, че в състава на Общинския съвет 

са едни много качествени хора. Предстои ни да свършим много работа, за това да си  

пожелаем да сме живи и здрави. На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация откривам първото заседание на Общински 

съвет – Елена при следния 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение относно избор на Председател на Общински съвет – Елена.  

2. Избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Г-н Йордан Йорданов подложи на гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване бе приет следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение относно избор на Председател на Общински съвет – Елена.  

2. Избор на временна комисия за подготовка на Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Г-н Йордан Йорданов поясни на присъстващите, че на основание чл. 24, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация избора на председател 

на Общинския съвет се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът 

получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците, след което 

предложи да бъде избрана комисия за провеждане на тайния избор, която да се състои 

от  3-ма души - председател и двама члена. 

Дадена бе думата за други предложения. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 
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Г-н Йордан Йорданов подложи на гласуване направеното предложение 

комисията за провеждане на тайния избор да се състои от 3-ма души - председател и 

двама члена: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Г-н Йордан Йорданов даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов  – общински съветник : Предлагам в състава на комисията по 

тайния избор да бъде г-н Мартин Трухчев. 

Г-н Йордан Йорданов даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – общински съветник : Предлагам в състава на комисията по тайния 

избор да бъде г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

Г-н Йордан Йорданов даде думата на: 

г-жа Анета Ламбурова – общински съветник : Предлагам в състава на комисията по 

тайния избор да бъде г-жа Зехра Салиева. 

Г-н Йордан Йорданов даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов  – общински съветник : Предлагам председател  на комисията по 

тайния избор да бъде г-н Мартин Трухчев. 

Дадена бе думата за други предложения. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Г-н Йордан Йорданов подложи на гласуване направеното предложение 

комисията за провеждане на тайния избор да бъде в състав: г-н Мартин Трухчев,          

г-жа Анастасия Тонева-Пеева,  г-жа Зехра Салиева:     

“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Г-н Йордан Йорданов подложи на гласуване направеното предложение за 

председател на комисията за провеждане на тайния избор да бъде избран г-н Мартин 

Трухчев и състава на комисията за провеждане на тайния избор да придобие следната 

редакция: 

Председател :   Мартин Трухчев    

Членове:           Анастасия Тонева Пеева    

                          Зехра Салиева          

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

Г-н Йордан Йорданов даде думата на общинските съветници да дадат своите 

предложения за председател на Общинския съвет. 

г-н Валентин Гуцов - общински съветник: Предлагам Председател на Общинския съвет 

да бъде г-н Стоян Златев. 

Други предложения за председател на Общински съвет - Елена не постъпиха. 

Г-н Йордан Йорданов предложи да бъде дадена 5-минутна почивка за изготвяне 

на бюлетините. 

Комисията утвърждава образец на бюлетина. 

След почивката в залата присъстват 13 общински съветника. 

Комисията е готова да проведе избора за Председател на Общински съвет – 

Елена. Раздава на общинските съветници по една бюлетина, един празен непрозрачен 

плик и ги приканва към гласуване. 

Съветниците правят своя избор, слагат бюлетината в плика и я пускат в кутията. 

След това се подписват в списъка на гласувалите. 

 Председателят на комисията по тайния избор г-н Мартин Трухчев обяви 

гласуването на общинските съветници за избор на Председател на Общински съвет – 

Елена за приключило. 

Комисията пристъпи към отваряне на кутията и преброяване на бюлетините. 
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Председателят на комисията по тайния избор г-н Мартин Трухчев обяви следния 

резултат:  

Гласували са 13 общински съветника. 

Брой действителни бюлетини: 13 

Брой на недействителни бюлетини: 0 

Г-н Стоян Николаев Златев е получил 9 гласа 

Не подкрепям никого са отчетени 4 гласа. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 / 05.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

 Избира за Председател на Общински съвет - Елена СТОЯН НИКОЛАЕВ 

ЗЛАТЕВ 

 

 Г-н Йордан Йорданов даде думата на новоизбрания председател на Общински 

съвет - Елена г-н Стоян Златев да продължи да води заседанието: 

г-н Стоян Златев – председател на Общински съвет - Елена: Уважаема госпожо 

областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми кметове на кметства, 

уважаеми общински съветници, уважаеми служители на общинска администрация, 

уважаеми съграждани. Няма да скрия, че се вълнувам. Благодаря на всички за  

гласуваното доверие. Аз съм сигурен, че ние ще успеем да се обединим и в дух на 

толерантност, конструктивен диалог ще работим за благоденствието на жителите на 

община Елена. Да работим за това Елена да стане по-добро място за живеене. Нашите 

деца да растат в една благоприятна среда. Да продължим да развиваме Елена, като 

туристическа дестинация. Да работим за изграждане на благоприятна бизнес среда, за 

привличане на нови инвеститори в района. Пожелавам сили за устояване на 

предизвикателствата, енергия за реализиране на поставените цели, неспиращи 

вдъхновения за нови начинания и отдаденост на обществената мисия. Пожелавам успех 

на всички общински съветници, на кмета на община Елена и кметовете на кметства. 

Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Няма как след тези процедури да не взема 

отношение. Ние групата съветници от БСП няма как да не честитим избора на новия 

председател г-н Стоян Златев. До сега в Общинският съвет показахме зрялост, 

толерантност и уважение. В името на жителите на община Елена ще продължим в този 

дух. Г-н Млъзев искам да Ви честитя официално победата в кметските избори. Битката 

беше толерантна. Както в предния мандат така и сега групата съветници от БСП ще 

посрещаме предложенията с разбиране и ще ги подкрепяме щом са в полза на жителите 

на община Елена. 90% от общинските съветници сме от стария Общински съвет, 

познаваме се добре. Ще работим позитивно, но ще бъдем и коректив. Няма да бъдем 

груби, ще продължим този модел на поведение. Желая успех на всички през новия 

четиригодишен мандат. 
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Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на: 

Валентин Гуцоов – общински съветник: Уважаема госпожо областен управител, 

уважаеми господин кмете, уважаеми кметове на кметства, уважаеми общински 

съветници, уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми съграждани. 

От днес, от нас се иска да работим усърдно и всеотдайно за благоденствието на 

жителите на община Елена. Благодаря на хората, които упражниха правото си на глас. 

Благодаря на групата съветници от БСП за сътрудничеството, диалога и 

конструктивността, при които работихме до сега. Трябва да има коректив. Ние не се 

плашим от забележки. Целта ни е да се обединим, да загърбим политическите си 

пристрастия и да работим всички заедно за гражданите, които ни гласуваха доверие. 

Пожелавам успешно управление на кмета на общината, на председателя на Общинския 

съвет на кметовете на кметства, нека управлението на всички нас бъде успешно, за да 

можем след четири години всички ние да излезем с гордо вдигнати глави. Успешен 

мандат на всички! 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи 

временната комисия за подготовка Проект на Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация да бъде в 6 членен състав, председател и пет члена, след което даде 

думата за попълване на поименния състав: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: Предлагам за член на комисията           

г-н Лазар Костов. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-н Сашо 

Топалов. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Мартин Трухчев – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-жа Анета 

Ламбурова. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-н Стоян 

Златев. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Лазар Костов – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-жа Зехра 

Салиева. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Стефан Минчев – общински съветник: Предлагам за член на комисията г-н Валентин 

Гуцов. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване състава на временната комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация да бъде шест членна, в състав:        

г-н Лазар Костов, г-н Сашо Топалов, г-жа Анета Ламбурова, г-н Стоян Златев,               

г-жа Зехра Салиева и г-н Валентин Гуцов: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев даде думата за 

предложения за председател на временната комисия за подготовка Проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Предлагам председател на временната комисия за 

подготовка проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да бъде 

г-н Стоян Златев. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 13 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване председател на временната комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация да бъде г-н Стоян Златев:             

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за избор на временна комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 / 05.11.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 
1. Избира временна комисия за подготовка Проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, в състав: 

Председател:    Стоян Николаев Златев 

Членове:           Валентин Владимиров Гуцов 

                           Анета Илиева Ламбурова 

                           Сашо Петков Топалов 

               Лазар Николов Костов 

               Зехра Халилова Салиева 
 

 2. Проектът за Правилник да бъде внесен за разглеждане на следващо 

заседание на Общински съвет. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Искам да поздравя новоизбрания Председател 

на Общински съвет - Елена г-н Стоян  Златев. Да му пожелая успешна работа, да го 

уверя, че в мое име може да има подкрепа и да го помоля в най-скоро време да насрочи 

сесия на Общинския съвет, защото има неотложни въпроси за решаване. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Стоян 

Златев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

ст.експерт „АТО на ОбС“ 


